Gjykata Themelore në Mitrovicë/Mitrovica
P. No. 122/2014
23 tetor 2015

Në emër të popullit

Gjykata Themelore në Mitrovicë/Mitrovica me trupin gjykues të
përbërë nga gjyqtarët e EULEX-it, Dariusz Sielicki si Kryetar i
trupit gjykues dhe Jorge Ribeiro dhe Katrien Witteman si anëtarë
të trupit gjykues, të ndihmuar nga Këshilltari Ligjor i EULEX-it
Dukagjini Kerveshi në funksion si procesmbajtës në rastin penal
P.No. 122/2014 kundër të akuzuarve si në vijim të akuzuar përmes
aktakuzës PP.No. 363/2012 të parashtruar nga prokurori i
Mitrovicës/Mitrovica Zyra e Prokurorisë Themelore me datë 13
nëntor 2014:

1. S. S.__________ (nofka ‘B.’), i lindur me __ _______qershor
____, vendlindja e panjohur; me kombësi ____; emri i babait
D.; emri i nënës M. M.;
2. B. J.________ (nofka ‘G.’), i lindur me
____
______
____ në _________; ____ i Kosovës; emri i babait J. ______;
emri i nënës V. V.;
3. D. R.______ (nofka ‘R.’), i lindur me
_
____
____
në _________; ____ i Kosovës; emri i babait O.; emri i
nënës R. K.;
4. Ž. J.______ i lindur me _ ____ ____ në __________; ____ i
Kosovës;
emri
i
babait V.;
emri i
nënës
D. Z.;

5. B. Đ._______ (nofka ‘B.’), i lindur me _ ______ ____ në
___________; ____ i Kosovës; emri i babait Lj.; emri i
nënës M. J.;
6. U. B., _____i lindur me __ _____ ____ në _________; ____ i
Kosovës; emri i babait S.; emri i nënës
C. O.;
7. R. T._______ (nofka ‘T.’), i lindur me __ _____ _____
në _________; ____ i Kosovës; emri i babait V.; emri i
nënës M. V.;

pas shqyrtimit kryesore të gjykimit të mbajtur në publik dhe në
prani të të gjithë të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre,
përkatësisht:
Dobrica Lazic për S. S.__________,
Faruk Korenica për B. J.__________,
Miodrag Brkljac për D. R.__________,
Agim Lushta për Z. J._____________,
Kapllan Baruti për B. Dj._____________,
Xhelal Hasani për U. B.______________,
Bogdan Vladisavljevic për R. T.__________;

me datat: 1, 27 dhe 29 korrik, 18 gusht, 4 dhe 8 shtator, 12, 21
dhe 23 tetor 2015; pas diskutimit dhe votimit të trupit gjykues
mbajtur me 23 tetor 2015, në bazë të Nenit 359 të Kodit të
Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), në prani të
të akuzuarit, avokatit të tij mbrojtës dhe prokurorit të EULEXit të Zyrës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë/Мitrovica, me
datë 23 tetor 2015 shpall publikisht si në vijim:

A K T GJ Y K I M
I.

S.______ S._____ me anë të kësaj shpallet fajtor sepse: me
30 maj 2012, përafërsisht në ora 11:00, ne qendër të _____
________, duke vepruar së bashku me një person tjetër të
identifikuar dhe me 13 deri në 18 bashkë-kryes tjerë të
paidentifikuar, ka sulmuar lirinë e personelit zyrtar të:
______ ____ ______ ______ _______ ______ __________

(në

tekstin e mëtejmë: ______) zyrtarët policorë M._____B._______,
C. ________C. _______, dhe M.__________ S. _______

që

udhëtonin në bordin e një automjeti zyrtar ______ ____ ______,
me numër regjistrimi _________, e llojit(__ _______), duke e
bllokuar rrugën para automjetit dhe duke gjuajtur gurë, duke
spërkatur ngjyrë dhe duke e qëlluar pjesën e jashtme të
makinës dhe dritaret me një çekan, duke thyer dy pasqyra për
pamje të pasme të jashtme, dritaren e pasme dhe dritën e
pasme, dhe duke e ngulfatur motorin duke vënë shkumë
poliuretani në periskop të mjetit, dhe duke vepruar në këtë
mënyrë S._____

S. __________ ka penguar zyrtarët policorë në

kryerjen e detyrave të tyre zyrtare dhe po ashtu i ka
shkaktuar dëme pronës së ____________ që arrin shumën prej
8,500.20 Euro;
dhe duke vepruar në këtë mënyrë S.______

S._____

i ka kryer

veprat penale si në vijim në bashkë-veprim:
I.1

Rrezikimi i Personelit të Kombeve të Bashkuara apo
Personelit në Marrëdhënie me të në bashkë-kryerje sipas
Nenit 142 paragrafi 2 dhe Neni 23 i Kodit Penal të Kosovës i
datës 6 nëntor 2008 (KPK), dhe për këtë vepër penale, në
bazë të Nenit 142 paragrafi 3 dhe Neni 23 i KPK-së, përmes
kësaj ai dënohet me 1 (një) vit dhe (6) muaj burgim;

I.2

Pengimi i Personit Zyrtar në Kryerjen e Detyrave
Zyrtare në bashkë-kryerje sipas Nenit 316 paragrafët 1
dhe 3 të KPK-së, dhe për këtë vepër penale, sipas nenit

316 Paragrafi 3 i KPK-së, përmes kësaj, ai dënohet me 6
(gjashtë) muaj burgim;
I.3

Sulmi Ndaj Personit Zyrtar Gjatë Kryerjes së Detyrave
Zyrtare në bashkë-kryerje

sipas Nenit 317 paragrafi 1 dhe

Neni 23 i KPK-së, dhe për këtë vepër penale, sipas Nenit 317
Paragrafi 1 dhe Neni 23 i KPK-së, përmes kësaj ai dënohet me
8 (tetë) muaj burgim;
I.4

Dëmtimi i Pasurisë së Luajtshme në bashkë kryerje sipas
Nenit 260 Paragrafi 1 dhe Neni 23 i KPK-së, dhe për këtë
vepër penale, sipas Nenit 260 Paragrafi 1 dhe Neni 23 i KPKsë, ai përmes kësaj, dënohet me një gjobë në lartësi të
shumës 1500 (një mijë e pesëqind) Euro.

II.

B._____ J. _______ përmes kësaj shpallet fajtor në lidhje
me veprimin si në vijim: se me datë 3 prill 2012 rreth
orës 11:00 min, afër fshatit _____, e ka sulmuar
automjetin e ________ të markës ________ ________ ___ (e
llojit të ________), numri i regjistrimit ___________, e
cila vozitej nga Zyrtari Policor i ________ ____ _______
i cili po e kryente detyrën e tij zyrtare, duke e thyer
pasqyrën e jashtme në anën e djathtë gjersa po kalonte
përmes një postblloku të improvizuar, dhe po ashtu ka
shkaktuar dëm në pronën e ________ që arrin shumën në
lartësi prej 599.14 Euro,
dhe duke vepruar në këtë mënyrë B._______ Ј.________ i ka
kryer veprat penale si në vijim, në bashkë-veprim:

II.1

Rrezikimi i Personelit të Kombeve të Bashkuara apo
Personelit në Marrëdhënie me të, sipas Nenit 142
Paragrafi 2 i Kodit Penal të Kosovës i datës 6 nëntor
2008 (KPK) dhe për këtë vepër penale, sipas Nenit 142
Paragrafi 2 i KPK-së, përmes kësaj ai dënohet me 1
(një) vit dhe 4 (katër) muaj burgim;

II.2.

Pengimi i Personit Zyrtar në Kryerjen e Detyrave
Zyrtare sipas Nenit 316 Paragrafët 1 dhe 3 të KPK-së,
dhe për këtë vepër penale, në bazë të Nenit 316
Paragrafi 3 i KPK-së, përmes kësaj, ai dënohet me 4
(katër) muaj burgim;

II.3.

Sulm Ndaj Personave Zyrtarë Gjatë Kryerjes së Detyrave
Zyrtare, sipas Nenit 317 Paragrafit 1 të KPK-së. Dhe
për këtë vepër penale, sipas Nenit 317 Paragrafit 1 të
KPK-së, ai dënohet me 6 (gjashtë) muaj burgim;

II.4.

Dëmtim

të

Pasurisë

së

Luajtshme,

sipas

Nenit

260

Paragrafit 1 të KPK-së. Dhe për këtë vepër penale,
sipas Nenit 260 Paragrafit 1 të KPK-së, ai dënohet me
gjobë në shumën prej 700 (shtatë qind) euro.
III. S._______ S._________ dhe B._____ Ј.________ përmes këtij
aktgjykimi janë shpallur fajtor për veprimet vijuese: që
më 3 Prill 2012, ndërmjet diku rreth orës 11:10 dhe
12:05, afër _____ _______, të akuzuarit, duke vepruar në
bashkëkryerje me përafërsisht 18 deri 28 kryerës tjerë të
panjohur dhe një person të identifikuar, e bllokuan
rrugën përpara konvojit që përbëhej prej një automjeti të
______ dhe tri automjeteve të _________, vetura të tipit
________ _________ _____ (të __________), me numra të
regjistrimit: __________, _____________ dhe ___________,
me zyrtarët policorë të ________: J.______ R____., A.____
W._____, D.____ D.____, S.____ S.____ dhe T.___ A._____
në to, të cilët po kryenin detyrat e tyre zyrtare, duke i
parkuar automjete tjera dhe duke u vendosur në rrugë
përpara konvojit, dhe pas rreth 40 minutash ata i sulmuan
automjetet e lartcekura të ________ duke hedhur gurë,
përderisa S.__________ S.______ e theu pasqyrën e majtë
të automjetit të __________________, dhe dritën
rrotulluese të policisë të automjetit të _________

_________, dhe duke e bërë këtë ata i shkaktuan dëme
pronës së _________në lartësinë e shumës prej 1,419.93
eurosh.
Dhe duke e bërë këtë, S.______ S.______ dhe B.______
Ј._______ kryen veprat në vijim, në bashkëveprim:

III.1.

Rrezikimin e Personelit të Kombeve të Bashkuara dhe të
Personelit në Marrëdhënie me to, në bashkëkryerje,
sipas Nenit 142 Paragrafit 3 dhe Nenit 23 të Kodit
Penal të Kosovës të datës 6 Nëntor 2008 (KPK). Dhe për
këtë vepër penale, sipas Nenit 142 Paragrafit 3 dhe
Nenit 23 të KPK-së, ata dënohen:
- S._______ S._______ me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj
burgim;
- B.______ Ј.____________ me 1 (një) vit e 6 (gjashtë)
muaj burgim;

III.2.

Pengimin e Personave Zyrtarë në Kryerjen e Detyrave
Zyrtare, në bashkëkryerje, sipas Nenit 316 Paragrafit 1
dhe 3 dhe Nenit 23 të KPK-së. Dhe për këtë vepër
penale, sipas Nenit 316 Paragrafit 3 dhe Nenit 23 të
KPK-së, ata dënohem:
- S._____ S.______ me 8 (tetë) muaj burgim;
- B._______ Ј.______ me 8 (tetë) muaj burgim;

III.3.

Sulm Ndaj Personave Zyrtarë Gjatë Kryerjes së Detyrave
Zyrtare, bë bashkëkryerje, sipas Nenit 317 Paragrafit 1
dhe Nenit 23 të KPK-së. Dhe për këtë vepër penale,
sipas Nenit 317 Paragrafit 1 dhe Nenit 23 të KPK-së,
ata dënohem:
- S._____ S. _______ me 10 (dhjetë) muaj burgim;

- B._____ Ј.________ me 10 (dhjetë) muaj burgim;
III.4. Dëmtim të Pasurisë së Luajtshme, në bashkëkryerje, sipas
Nenit 260 Paragrafit 1 dhe Nenit 23 të KPK-së. Dhe për
këtë vepër penale, sipas Nenit 260 Paragrafit 1 dhe Nenit
23 të KPK-së, ata dënohem:
- S._______ S_______ me gjobën në lartësinë e shumës prej
1,000 (njëmijë) euro;
- B._____ Ј.________ me gjobën në lartësinë e shumës prej
1,000 (njëmijë) euro;

IV.

Sipas Nenit 71 Paragrafit 1 Nën-paragrafit 2.1 dhe 2.2 të
KPK-së, për veprat e lartcekura penale S._______ S.
________ dënohen me dënimin unik prej 2 (dy) vjet burgim
dhe gjobën në lartësinë e shumës prej 2,000 (dymijë)
eurosh;

V.

Sipas Nenit 71 Paragrafit 1 Nën-paragrafit 2.1 dhe 2.2 të
KPK-së, për veprat e lartcekura penale B._____ Ј.______
dënohet me dënimin unik prej 1 (një) vjet e 10 (dhjetë)
muaj burgim, dhe gjobën në lartësinë e shumës prej 1,500
(njëmijë e pesëqind) Eurosh;

VI.

Sipas Nenit 43 Paragrafit 2 dhe Nenit 44 Paragrafit 1 të
KPK-së, dënimi unik i shqiptuar ndaj S._____ S.______ nuk
do të ekzekutohet nëse ai nuk e kryen ndonjë vepër tjetër
penale gjatë periudhës provuese prej 4 (katër) vitesh;

VII. Sipas Nenit 43 Paragrafit 2 dhe Nenit 44 Paragrafit 1 të
KPK-së, dënimi unik i shqiptuar ndaj B._____ Ј.________
nuk do të ekzekutohet nëse ai nuk e kryen ndonjë vepër

tjetër penale gjatë periudhës provuese prej 4 (katër)
vitesh;
VIII.

Sipas Nenit 364 Paragrafit 1 Nën-paragrafit 1.3 të

KPPRK-së, S._______ S._____ lirohet nga veprimet vijuese:
që më 30 Maj 2012,rreth orës 11:00, në qendër të _____
________, duke vepruar së bashku me një person tjetër të
identifikuar si dhe kryes të tjerë të panjohur kanë
sulmuar veturën e ________ duke hedhur gurë dhe gjëra të
ndryshme, duke e ngjyrosur veturën dhe dritaret e saj me
sprejë për të bllokuar të parit e zyrtarëve policor të
________ që ndodheshin brenda, duke goditur veturën me
çekiç për ti thyer dritaret për të hyrë Brenda në veturë
dhe për ti dëmtuar udhëtarët, e cila gjë është
klasifikuar në aktakuzë si:
Vepra penale e Pjesëmarrja në Grup që Kryen Vepër Penale
në kundërshtim me nenin 320 paragrafi 1, në lidhje me
nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës pari materia me nenin
412 paragrafi 1, në lidhje me nenin 31 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës më 20 prill 2012 (KPRK),
pasi që nuk është vërtetuar se ai ka kryer këtë vepër
penale;
IX.

Sipas nenit 364 Paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 KPPRK-së,
D. _____ R.______, _______Ž. J.______, _______B.
Đ.______, ______U. B_____dhe ______R.T.________me anë të
kësaj janë të liruar nga veprimet si në vijim: se më 3
prill 2012 në mes të orëve 10:58 dhe 12:05, afër fshatit
_____, të pandehurit kanë vepruar bashkërisht me kryesit
e panjohur, në kryerjen e veprës penale të rrezikimit të
Kombeve të Bashkuara apo personelin bashkëpunues, ku ata
po mundoheshin që të hynin brenda në veturë duke hedhur

gurë në vetura dhe duke u munduar që të shfrynin gomat
për ti bërë veturat të palëvizshme, veprim ky që është
klasifikuar në aktakuzë si vepra penale të:
IX.1

Rrezikimi i Personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i
Personelit në Marrëdhënie me to në kundërshtim me nenin
142 paragrafët 3 dhe 6.2.1, në lidhje me nenin 23 të
KPK-së pari materia me nenin 174 paragrafët З dhe
6.2.1, në lidhje me nenin 31 të KPRK-së;

IX.2

Pengimi i Personit Zyrtar në Kryerjen e Detyrave
Zyrtare në bashkëkryerje në kundërshtim me nenin 316,
paragrafi 1, në lidhje me nenin 23 të KPK-së pari
materia me nenin 409 paragrafi 1, në lidhje me nenin 31
të KPRK-së;

IX.3

Sulm Ndaj Personit Zyrtar Gjatë Kryerjes së Detyrave
Zyrtare në bashkë kryerje në kundërshtim me nenin 317
paragrafi 1, në lidhje me nenin 23 të KPRK-së pari
materia me nenin 410 paragrafi 1, në lidhje me nenin 31
të KPRK-së;

IX.4

Pjesëmarrja në Grup që Kryen Vepër Penale në bashkë
kryerje, në kundërshtim me nenin 320 paragrafi 1, në
lidhje me nenin 23 të KPK-së pari materia me nenin 412
paragrafi 1, në lidhje me nenin 31 të KPRK-së;

IX.5

Dëmtimi i Pasurisë së Luajtshme në bashkë kryerje në
kundërshtim me nenin 260 paragrafët 1 dhe 2, në lidhje
me nenin 23 të KPK-së pari materia me nenin 333
paragrafët 1 dhe 4, në lidhje me nenin 31 të KPRK-së,
sepse nuk është vërtetuar se ata kanë kryer vepra
penale;

X.

Sipas nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 i KPPRK-së
S._______ S._______ dhe B._____ J._______ me anë të kësaj

janë të liruar nga veprimet si në vijim: se më З pril1
2012 në mes të orëve 10:58 dhe 12:05, në rajonin afër
fshatit _____, të akuzuarit duke vepruar së bashku me:
________D.R.__________, _____Ž.J._________, _______B.
Đ._______, ____U. B._____ dhe ______R.T.______, një
person tjetër i identifikuar, në kryerjen e veprave
penale të Rrezikimit të Kombeve të Bashkuara apo
Personelin Bashkëpunues, ku ata po mundoheshin që të
hynin brenda në vetura të ________ duke hedhur gurë në
vetura dhe duke u munduar që të shfrynin gomat për ti
bërë veturat të palëvizshme, veprim ky që është
klasifikuar në aktakuzë si vepra penale të Pjesëmarrja në
Grup që Kryen Vepër Penale në kundërshtim me nenin 320
paragrafi 1, në lidhje me nenin 23 të KPK-së pari materia
me nenin 412 paragrafi 1, në lidhje me nenin 31 të KPRKsë sepse nuk është vërtetuar se ata kanë këtë vepër
penale;
XI.

Sipas nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 i KPPRK-së
akuzën kundër S.______ S.______ që përbënë veprat si në
vijim: se më 3 prill 2012 ndërmjet orëve 10:58 dhe 12:05,
në rajonin afër fshatit _____, ai ka vjedhur dritën e
kaltër të policisë

nga pjesa e sipërme e veturës së

________ __________, veprim ky i cili është klasifikuar
në aktakuzë si vepër penale të Vjedhjes nën nenin 252
paragrafi 1 të KPK-së, me anë të kësaj është refuzuar
sepse prokurori ka tërhequr akuzat;
XII. Sipas nenit 83 paragrafi 1 i KPK-së, periudha e privimit
të lirisë së S._______ S._____ nga 15 maj 2014 deri më 15
korrik 2015 përderisa gjendej ne burgim, është përfshirë
në burgim të caktuar për të në rast të zbatimit të tij;

XIII.

Sipas nenit 453 paragrafi 3 i KPPRK-së, çmimi i

shpenzimeve të procedimeve penale do të duhet që
pjesërisht të rimbursohen nga S.______ S______ dhe
B._____ J._______ në shumën e caktuar prej 150 eurosh për
secilin, ndërsa çdo shpenzim i mbetur do të duhet të
paguhet nga burimet e buxhetit.

__________________
Dariusz Sielicki
Kryetari i Trupit Gjykues të EULEX-it

___________________

____________________

Katrien Witteman

Jorge Ribeiro

Anëtar i Trupit Gjykues
Gjyqtar i EULEX-it

Anëtar i Trupit Gjykues
Gjyqtar i EULEX-it

____________
Dukagjin Kerveshi
Procesmbajtës

Personat e autorizuar mund të paraqesin ankesë kundër këtij aktgjykimi
në Gjykatën e Apelit nëpërmjet Gjykatës Themelore të Mitrovicës brenda
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita që është shërbyer kopja e
aktgjykimit, në pajtim me nenin 380 paragrafi (1) të KPPRK-së.

